Nyhedsbrev
Årgang 5 nr. 40

Juni 2015

Kalenderen siger sommer, - men vejret kunne nok være en smule
bedre!
Tag godt imod nye
sejlere
– det er god stil !

Strøm om bord

Du har måske oplevet i dette forår, at du har fået nye naboer på
havnepladsen. Det kan være gamle kendinge fra havnen der har fået
en anden plads. Men det kan også være nye andelshavere, måske
oven i købet helt nye sejlere, der ikke er fuldbefarne og derfor har
brug for gode råd og hjælp med mange ting inden for sømandsskab
og råd om skik og brug på havnen.
Vi vil hermed opfordre til at du tager godt imod nyankommne og
hjælper så godt du kan. På denne måde kan de føle sig velkomne,
og mærke at de er en del af fællesskabet.
Du har måske oplevet at din ledning til land er fjernet fra
stikkontakten på broen.
Det er hverken drengestreger eller drilleri. Vi håndhæver ganske
enkelt havnens reglement der siger, at der kun må være strøm om
bord, når der er personer til stede på båden. Det er grunden til at
havnefoged og nattevagter afmonterer kablerne fra standerne.
Reglen er lavet fordi vi naturligvis gerne vil økonomisere med brug
af strøm. Men desuden ønsker vi især at mindske risikoen for at der
kan opstå brand i en båd og dermed i havnen. Det kan hurtigt
udvikle sig katastrofalt.
Har du permanent brug for strøm om bord, og har en korrekt
installation, skal du aftale dit behov med havnefogeden, som så
påsætter en elmåler.
Hvis du skal have ladet dit batteri ordentligt op kan det tage noget
tid og nogle gange natten over. Vi ved godt at man ikke sidder og
kigger på sit batteri mens det bliver ladet så her er reglen at du skal
sætte en mærkat på ledningen der fortæller at du er i gang med en
opladning og at du selv fjerne kablet dagen efter. Det kræver dog, at
du anvender en kvalitets lader der er dimensioneret korrekt og som
ikke kan overlade batterierne.
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Bro 5

Som skrevet i seneste nyhedsbrev, er det ved at være tidspunktet
hvor vi modtager de nye stolper til hegnet på bro 5. Da det er midt i
sommerperioden kan det være svært at samle mange frivillige til
monteringen, men vi planlægger at bygge det lidt af gangen, så vi
udsender en mail når vi har fået materialerne leveret. Så må vi se
hvor mange der melder sig og om vi kan komme i gang nu eller skal
vente til senere på sæsonen.

Masteoverdækning

Vi har nu også fundet en løsning på opbevaring af masterne. Den
vil være klar inden de første både skal rigges af. Det er en
midlertidig løsning der skal stå indtil vi får tilladelse til at bygge
noget mere permanent. Løsningen består af en række stativer med
gummibelagte hyldeknægte Stativet vil kan rumme master op til 20
meter. Vi vil lægge et midlertidigt tag på (se billedet) så masterne
er nogenlunde beskyttet. Stativet vil blive placeret ved den
nuværende masteklargøringsplads i forlængelse af butikken.

Havnefogeden holder ferie i ugerne 33-34-35, men vi har i år igen
lavet en aftale med Esben Bue Christiansen, der sørger for
opkrævning af havnepenge, og salg af diesel. Der kan dog kun
tankes mellem 9.00 og 10.00 i sommerferieperioden.

Vi ønsker alle en god sommer

